
 
 

 
 

Dato: 8. januar 2021 

Tid: 18:00 – 21:00 

Sted: Fuglesangsvej 52, 3460 Birkerød (hos Nils) 

 

Fra 18:00 – 19:00 er der fællesspisning hos Nils og Grethe. Husk at give Nils besked om du kommer. 

 

 
Vi tager en status på de forskellige grene med fokus på hvad der er sket og hvordan planerne for den 

nærmeste fremtid ser ud. 

 
I år sætter jeg et særskilt punkt op på dagsorden til DL møderne med ”Økonomi” som overskrift. Det er 

så vi ikke glemmer at tage emnet op. Nils har her mulighed for at tage emnerne op som er relevante 

for divisionens økonomi. Så kan vi også nemmere finde dem tilbage i referater. 

 
❖ Dispensation GRM / DRM 

Den 24. november blev vi informeret om en forlænget frist for afholdelse af grupperådsmøder og 

divisionsrådsmøder. Fristerne i 2021 er således 

- GRM skal være afholdt senest den 15. april 

- DRM skal være afholdt senest den 1. juni 

❖ Nytårskur med korpsledelsen 

Den 31. januar er DC’er inviteret til nytårskur, som foregår digitalt. 

❖ Informationsindsats til gruppestyrelser (vedtægter) 

Den 12. december blev der sendt et introbrev til gruppelederne og bestyrelsesformænd. Du kan læse 

brevet på vores hjemmeside. De to omtalte informationspakker er ved at tage form og bliver sendt i 

løbet af januar og februar. 

 

 
Vi ser på de arrangementer som ligger i den nærmeste fremtid. Hvis der er en tovholder, så drøfter vi 

status. Hvis der ikke er en tovholder, beslutter vi hvem der bliver tovholder. 

❖ DL-døgn (5-6 marts) 

Råbjerghytten er bestilt. 

❖ GL/BE-aften (23. marts) 

Tema for GL/BE aften er bestyrelsesarbejdet generelt og fokus på hvordan bestyrelsesarbejdet kan 

blive påvirket af forslaget til de nye vedtægter. 

❖ Divisionsrådsmøde 

Får et separat punkt på dagsorden (pkt. 7) 

 
Corona har sat en stopper for mange ting. Er der noget vi kan gøre vedr. udviklingsplanen? 

https://ravnsholt.dk/info-til-gruppestyrelser


 
 

 
 

 
Vi forsøger at koordinere vores deltagelse i de kommende grupperådsmøder, og hvordan vores roller 

skal være. 

 
Vi drøfter de opgaver som der ligger i forbindelse med planlægningen af årets divisionsrådsmøde, 

herunder dato, valg osv. 

 
Planlægning af kommende møder 

 


